1. INPUT LATE SUMMER FAIR

Op 8 september 2018 stond het college tijdens de Late Summer Fair klaar voor bewoners met input en ideeën voor Sliedrecht. De inbreng is hieronder
samengevat.

INPUT
Verkeer en economie
In kinderrijke buurt safe veilig verkeerspop beschikbaar stellen voor bewoners om bestuurders te waarschuwen.
Parkeerprobleem voor evenementen bij Sporthal de Basis.
Zebrapad Willem Kloosweg bij de school is gevaarlijk (verleggen).
Paaltjes Dorlandsweer en Ambachtsweer zijn nutteloos (alleen goed voor het beschadigen van auto's).
Op rotondes fietsers voorrang.
Winkelgebied op 1 plek centreren en meer diversiteit.
Laden en lossen Nicolaas Beetstraat zorgt voor blokkade van de weg.
Oversteekplaatsen Rembrandtlaan naar de PWA levensgevaarlijk voor kinderen.
Betaalbare winkels in Kerkbuurt.
Kruising P.A. de Genestet-Lijsterweg wordt te hard gereden. Waarom geen tekens zoals in de Merwestraat bij de school?
Postcoderoos. Zonnepanelen voor mensen die geen eigen dak hebben.
BW-plein omgeving wil eigen parkeerplek (zelf betalen). Bijv. via parkeervergunning.
Het dorp scootmobielvriendelijker maken
Aantrekkelijk winkelgebied
Zondag supermarkt open / opheffing zondagsrust
Geen fietsers op de kerbuurt/dijk

Meer nieuwbouwwoningen in het dorp met fantasie.
Kerkbuurt 151a voordeur niet toegankelijk voor rollator en fiets. Veel geparkeerde auto's, geen stoeprand.
Havikstraat is veel zwerfafval
De weekmarkt moet uitgebreid worden
Nijntjepalen en veiligheidshek aan de valkweg bij de school de Wilgen.
Verlichting bij Calvijn school verbeteren bij Kastanjeboom.
Voormalig terrein Rijkswaterstaat vrachtwagen parkeren?
Wanneer komt er een extra toegangsweg naar de wijk Baanhoek-West. Het wordt bij calamiteiten echt heel gevaarlijk.
Onveilige oversteek naar de Merwebolder voor fietsers.
Vanuit Hoge Lijster overlast door fel licht koppelstation.
Samenleving
Ouderen laten bewegen. Jeu de Boules banen bij ABC aanleggen. 1 middag per week spelen.
Graag beter beleid SDD ivm jongeren die gedetacheerd zijn via de Sprong met contract.
Een informeel avondje voor vrijwilligersorganisaties om even bij te praten.
Een echte atletiekbaan waar je wel sporten kunt uitoefenen.
Tweede huiskamer. Onderzoeken om dit op de sociale moestuin te doen.
Flatspringers Sperwerstraat. Gaat kinderen van school halen als er nog iemand zelfmoord pleegt. Gemeente doe wat!
Handhaving
Paardenpoep op het fietspad.
Handhaven fietsers op trottoirs
Locatie Boerenhap: terras, overlast, vuurwerk
PostNL bussen op BW-plein nemen parkeerplaatsen in beslag.
Rotzooi op parkeerplaats ABC gebouw en 's avonds overlast.

Projecten
Wanneer is de Savornin Lohmanlaan weer open.
Openbare ruimte
Fietspad Craijensteijn richting de woonboulevard heeft slechte stukken.
Bordje waterbus ter hoogte van vd Vlies schoenen staat de verkeerde kant op.
De Schoolstraat 1-richtingsverkeer. Bord staat te hoog en onder een boom (zorgelijk).
De Schoolstraat 1-richtingsverkeer. Bord staat te hoog en onder een boom (zorgelijk).
Waarom wordt er niet meer gezapt? Veel zwerfvuil.
Kandalaberen van boom op speelplaats Dreybenplein meenemen.
Meer hondenuitrenvelden rondom Kerkbuurt.
Het groen (struiken en bomen) hangt over het trottoir.
Havikstraat is veel zwerfafval
Meer speeltuinen in de wijk (bijv. ook een 'ouderwetse').
Dat de kleine speeltuintjes weer leuk worden.
Fietspad Craijensteijn richting de woonboulevard heeft slechte stukken.
Begroeiing op kruispunten laag houden, soms kun je niets overzien.
Tegels liggen ongelijk/los en dat is gevaarlijk (o.a. bij de vijver en sperwerflat).
Hondenpoep Schoolstraat.

